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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Finanse, PG_00037635

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Oleksandr Melnychenko
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Oleksandr Melnychenko

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 30.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Finanse zima 2022 - Moodle ID: 25279
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25279

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 50.0 100

Cel przedmiotu Zapoznanie Studentów z podstawami funkcjonowania współczesnego systemu finansowego
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W03] ma podstawową wiedzę 
o relacjach między zjawiskami, 
podmiotami gospodarczymi, 
strukturami i instytucjami 
ekonomicznymi w skali mikro i 
makroekonomicznej, o celach 
funkcjonowania tych struktur i 
prawidłowościach występujących 
między nimi

Student ma podstawową wiedzę o 
finansach publicznych, 
przedsiębiorstw i 
domogospodarstw domowych. 
Zna model systemu bankowego, 
cele i zasady obiegu pieniężnego, 
funkcjonowania systemów 
płatniczych

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U03] potrafi pozyskiwać dane 
do analizowania procesów 
ekonomicznych, finansowych i 
społecznych

Student ma wiedzę o kredytach, 
faktoringu, potrafi wyliczyć koszty i 
wartość tych instrumentów 
finansowych. Zna możliwości 
wykorzystania technologii 
blockchain, XBRL, otwartej 
bankowości. Student ma wiedzę o 
finansach behawioralnych, 
finansach ekologicznych, 
wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji w finansach

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_K05] ma umiejętność 
formułowania sądów w ważnych 
sprawach gospodarczych i 
społecznych. Potrafi myśleć i 
działać w sposób przedsiębiorczy

Student ma wiedzę o poglądach 
na temat instytucji finansowych 
(banków, funduszy 
inwestycyjnych, giełdy papierów 
wartościowych, funduszy 
emerytalnych) i o ich historycznej 
ewolucji; zna podstawową 
terminologię dotyczącą 
problematyki finansów, w tym 
finansów publicznych, bankowości 
międzynarodowej i 
międzynarodowych rynków 
finansowych

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
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Treści przedmiotu 1.Przedstawienie kursu. O finansach.

 

2.Obieg pieniężny: gotówkowy, bezgotówkowy, pieniądz elektroniczny.

3.Funkcjonowanie systemów płatniczych. Waluty międzynarodowe.

4.System bankowy. Bank Centralny. Operacje bankowe.

5.Finanse publiczne. Budżet Państwa.

6.Podatki.

7.Finanse przedsiębiorstw.

8.Faktoring, leasing.

9.Finanse gospodarstw domowych.

10.Kredyt.

11.Blockchain w finansach. Kryptowaluty.

12.Digitalizacja w finansach. Fintech.

13.Piramidy finansowe.

14.Finanse behawioralne.

15.Finanse ekologiczne 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Aktywność na zajęciach 60.0% 20.0%
Zadanie praktyczne pod czas 
egzaminu

100.0% 29.0%

Egzamin (forma pisemna) 60.0% 51.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Finanse. Wyzwania współczesności. Perspektywa 
studentów. Wydawnictwo Naukowe UMK. 2017

 

Owsiak S. FINANSE. PWE. Warszawa. 2015.

Podstawy finansów. Marecki K. (red.). PWE. Warszawa. 2008

Finanse. Ostaszewski J. (red.). Difin. Warszawa. 2010
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Uzupełniająca lista lektur Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. System finansowy w Polsce Tom 
1. Warszawa. 2008

 

Thaler Richard H. Misbehaving: The Making of Behavioural 
Economics. Penguin Books

Zastosowania technologii blockchain. Vikram Dhillon, David 
Metcalf, Max Hooper. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2018

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


